υβρίδια για ενσίρωμα FAO >700
LG 3713, LG 3710, Aveline:

κατάλογος υβριδίων

Ότι παραγωγικότερο και ποιοτικότερο στα ενσιρώματα
από τη Limagrain

αραβοσίτου

Η ολοκληρωμένη πρόταση στην ενσίρωση
H Limagrain διαθέτει στην Ευρωπαϊκή αγορά τα παραγωγικότερα και
ποιοτικότερα υβρίδια αραβοσίτου που ομολογουμένως έχουν αυξήσει το
εισόδημα του παραγωγού αλλά και του κτηνοτρόφου.
Η πρόταση της Limagrain στην ενσίρωση συνδέει άμεσα την ποσότητα του
ενσιρώματος η οποία σχετίζεται αφ’ ενός με τα αγρονομικά χαρακτηριστικά
των υβριδίων και της σχέσης κατανομής ενέργειας (σπάδικα/φύλλωμα +
στελέχη) και αφ’ εταίρου την πεπτικότητα του ενσιρώματος ως συνάρτηση
της σύστασης του ενσιρώματος αλλά και της ευκολίας λήψης του από τα ζώα
ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες (stress, χαμηλών θερμοκρασιών,
ξηρασίας, ανάρρωσης ζώων).
Αποτέλεσμα είναι ότι οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες αυξάνουν την απόδοσή
τους σε γάλα τρεφόμενες με ενσιρώματα από τα υβρίδια LG 37.13, LG 37.10,
Aveline ενώ ταυτόχρονα διατηρούνται στην επιθυμητή κατάσταση από ένα
σιτηρέσιο πλούσιο σε ενέργεια (άμυλο), διαλυτά σάκχαρα και πέψιμες ύλες.
Επίσης η μεγάλη πεπτικότητα του ενσιρώματος του LG 37.13, LG 37.10, Aveline
σε όλα τα μηρυκαστικά οδηγεί στην ελεγχόμενη αύξηση των μικροοργανισμών
του στομάχου των ζώων και στον έλεγχο της στομαχικής καούρας.

LG 37.10

FAO 710

• Πολύ ψηλό φυτό (3,5-4,5m), με πλούσιο φύλλωμα - ορθόφυλλο.
• Σπάδικας μακρύς των 16-20 σειρών.
• Εξαιρετικό stay green.
• Εξαιρετικές αποδόσεις τόσο σε σπόρο όσο και σε ενσίρωμα.
• Πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα.
• Καλή ανεκτικότητα σε φουζάρια στελέχους-σπάδικα.
• Πυκνότητα σποράς 7.000-7.500 φυτά/στρέμμα.

LG 37.13

FAO 720

• Υβρίδιο ιδανικό για ξεκούραστα και καλά λιπασμένα εδάφη.
• Εξαιρετικές παραγωγές και ποιότητα ενσιρώματος.
• Πολύ πλούσια εμφάνιση φυτού, με ύψος 3,5-4,0m, μεγάλη φυλλική επιφάνεια, φύλλα λογχοειδή.
• Σπάδικας μεγάλος των 16- 22 σειρών, με πολύ καλή συγκράτηση στο κεντρικό στέλεχος.
• Πολύ καλή γονιμοποίηση σπάδικα υπό φυσιολογικές συνθήκες που καλύπτεται από τα βράκτια.
• Φυτό με άριστο stay green.
• Δεν πλαγιάζει.
• Ανεκτικό σε φουζάρια στελέχους - σπάδικα.

Ύψος φυτού:
330cm

Nέα υπερπαραγωγικά υβρίδια για σπόρο
& ό,τι πληρέστερο στα ενσιρώματα.
Οι δυνατοί και σταθεροί σύμμαχοί σου.

Τοποθέτηση
σπάδικα:
150cm

Aveline

FAO 740

• Κορυφαίων παραγωγών και ποιότητας ενσιρώματα,
ιδιαίτερα σε ξεκούραστα και με καλή λίπανση εδάφη.
• Ξεχωρίζει για το εξαιρετικό του stay green και την
ευρωστία του φυτού ακόμα και κατά τον αλωνισμό του.
• Ψηλό φυτό.
• Δεν πλαγιάζει.
• Σπάδικας κανονικός των 16-18 σειρών, τοποθετημένος λίγο κάτω
από το μέσον του φυτού.
• Υβρίδιο που διαθέτει ιδανικό μέγεθος φύλλου, όπου το φύλλωμα
καλύπτει ιδανικά τα κενά μεταξύ των γραμμών σποράς ώστε να
αξιοποιεί στο μέγιστο την ηλιακή ενέργεια, δίχως επικαλύψεις φύλλων
μεταξύ τους και ανεπιθύμητες σκιάσεις.
• Το Aveline είναι ένα νέο υβρίδιο που ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες
ποιοτικές παραμέτρους τροφής ακόμη και για ζώα αναπαραγωγής.
Hμιαρδευόμενα
εδάφη

Eπαρκώς
αρδευόμενα εδάφη

7.000 φυτά/στρ.

7.000 φυτά/στρ.

(με καλή λίπανση)

6.500 φυτά/στρ.

7.000 φυτά/στρ.

(με μέτρια λίπανση)

Ύψος φυτού:
350cm

Hμιαρδευόμενα
εδάφη

Eπαρκώς
αρδευόμενα εδάφη

7.000 φυτά/στρ.

7.500 φυτά/στρ.

(με καλή λίπανση)

7.000 φυτά/στρ.

7.500 φυτά/στρ.

(με μέτρια λίπανση)

Τοποθέτηση
σπάδικα:
160cm

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΘΗΝΑ: Μεσογείων 335, 152 31 Χαλάνδρι, τηλ.: 213 006 5000
ΘΕΣ/ΚΗ: τηλ.: 2310 289 100 • e-mail: contact@elanco.gr • www.elanco.gr

H Limagrain μια από τις κορυφαίες εταιρείες σπόρων στην παγκόσμια αγορά, παρουσιάζει τον
πληρέστερο κατάλογο για να επιλέξει ο παραγωγός τα υβρίδια της αρεσκείας του, αναλόγως χρήσης.

Σπόρος, ενσίρωμα, διπλή χρήση (σπόρος & ενσίρωμα)
Πρωιμότητα • Έδαφος • Λίπανση

LG 34.40

LG 30.597 FAO 610

FAO 410

• Φυτό μεσαίου αναστήματος (2,3-2,8m).
• Σπάδικας 14-16 σειρών, με πολύ καλή γονιμοποίηση.
• Πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα.
• Πυκνότητα φύτευσης (αναλόγως εδαφών και συνθηκών)
7.500-8.000 φυτά/στρέμμα.

LG 35.35

FAO 540

• Υβρίδιο μεγάλου δυναμικού και σταθερότητας παραγωγής.
• Εξαιρετική ανταπόκριση με υψηλές αποδόσεις σε όλους
τους τύπους εδαφών.
• Υγιές φυτό, με πολύ καλή ανάπτυξη.
• Ημι-πλαγιόφυλλο.
• Τοποθέτηση σπάδικα στο μέσον περίπου του φυτού,
σπάδικας με άσπρο και σκληρό κότσαλο.
• Ο σπάδικας είναι μακρύς των 16 σειρών με 35-36 σπόρους
στη γραμμή, ανεκτικός σε φουζάριο και άνθρακα.
• Εγγραφή: Ιταλία 2007.

FAO 570

Το υβρίδιο πατέντα που συνδυάζει την πολύ καλή
και γρήγορη παραγωγή με την ελάχιστη δυνατή υγρασία.
• Κορυφαίες αποδόσεις στα 500-600 FAO υβρίδια.
• Πρώιμο
• Πολύ καλή προσαρμοστικότητα.
• Συγκομίζεται με χαμηλή υγρασία.
• Χαμηλό φυτό (1,8-2,20m).
• Πυκνότητα φύτευσης
(αναλόγως λίπανσης και εδάφους)
12-14cm φυτό από φυτό, στη γραμμή σποράς.
• Ενδείκνυται για πρώιμες και για διπλές σπορές.
• Αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Μεσαίος σπάδικας, με πολύ βαθύ σπυρί.
• Πολύ καλή ανεκτικότητα στην πυραλίδα.

Antiss, LG 30681:
Τα νέα υπερπαραγωγικά υβρίδια για σπόρο, που σου απογειώνουν τα κέρδη.
Οι δυνατοί και σταθεροί σύμμαχοί σου.

• Υβρίδιο με άριστης ποιότητας σπόρο, παραγωγικό, υψηλής διατροφικής αξίας.
• Οι σπόροι πάνω στον σπάδικα εμφανίζουν συχνά μια ακανόνιστη διάταξη.
• Προτείνεται για πρώιμες σπορές.
• Ορθόφυλλο με πολύ δυνατό στέλεχος.
• Ο σπάδικας είναι μεσαίου μεγέθους των 16 σειρών και 38-42 σπόρους στη σειρά,
οι σπόροι του έχουν μεγάλο μέγεθος και ειδικό βάρος (360-380gr) το φύλλωμά του
είναι εντυπωσιακό.
• Έχει πολύ καλή γονιμοποίηση, δεν πλαγιάζει.
• Εγγραφή Ιταλία: 2010
• Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη.
• Ανοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη σπορά, προτείνεται για πολύ πρώιμες
σπορές λόγω της ανοχής του υβριδίου στο κρύο.

Το πρώιμο υβρίδιο με τις πολύ καλές αποδόσεις
και για επίσπορη καλλιέργεια.

Agrister

υβρίδια για σπόρο FAO 600-700

Ύψος φυτού:
220cm
Τοποθέτηση
σπάδικα:
100cm

υβρίδια για σπόρο FAO 400-600

Poncho

LG 30.681

Hμιαρδευόμενα
εδάφη

Eπαρκώς
αρδευόμενα εδάφη

7.200 φυτά/στρ.

7.800 φυτά/στρ.

(με καλή λίπανση)

6.700 φυτά/στρ.

7.200 φυτά/στρ.

(με μέτρια λίπανση)

FAO 680

• Εξαιρετικά παραγωγικό υβρίδιο για σπόρο.
• Προτείνεται για πρώιμες σπορές.
• Το υβρίδιο δεν θέλει πυκνές σπορές καθόσον είναι πλαγιόφυλλο και δεν επωφελείται
από αυτές. Οι συνιστώμενες αποστάσεις των φυτών επί της γραμμής φύτευσης
κυμαίνονται από 18-20cm. Η λίπανση επηρεάζει τις σειρές του σπάδικα, τη γονιμοποίηση
και το ειδικό βάρος του σπόρου άλλα όχι τον αριθμό των φυτών στο στρέμμα.
• Ο σπάδικας είναι εντυπωσιακός, των 18-20 σειρών, αναλόγως λίπανσης και εδάφους,
ελαστικός, δεν τινάζεται και τοποθετείται λίγο κάτω από την μέση του φυτού. Είναι μακρύς
με μεγάλη διάμετρο. Χάνει την υγρασία του εύκολα ενώ τι κότσαλό του είναι λευκό με
κοκκινωπή απόληξη.
• Μεγάλο ειδικό βάρος κόκκου.
• Δεν πλαγιάζει

FAO 640

Το υβρίδιο που με τη σταθερότητα και τις μεγάλες
αποδόσεις κυριαρχεί στα 600 FAO υβρίδια.
• Φυτό και ριζικό σύστημα λειτουργούν σε θερμοκρασίες
από 6°C και πάνω.
• Σπάδικας 18 σειρών
• Πολύ ανεκτικό στις ελμινθοσποριάσεις.
• Πυκνότητα φύτευσης: 7.500 φυτά/στρέμμα σε μεσαία εδάφη,
8.000 φυτά/στρέμμα σε γόνιμα εδάφη.
• Εξαιρετική ομοιομορφία φυτών.
• Καλή ανεκτικότητα στο πλάγιασμα.
• Αξιοποιεί στο μέγιστο τα γόνιμα εδάφη.

Guadiana

Antiss

Ύψος φυτού:
300cm
Τοποθέτηση
σπάδικα:
128cm

Hμιαρδευόμενα
εδάφη

Eπαρκώς
αρδευόμενα εδάφη

6.200 φυτά/στρ.

6.800 φυτά/στρ.

(με καλή λίπανση)

6.200 φυτά/στρ.

6.800 φυτά/στρ.

(με μέτρια λίπανση)

FAO 690

Το κορυφαίο σε αποδόσεις υβρίδιο της Limagrain για σπόρο που είναι συνώνυμο
✓των κορυφαίων αποδόσεων ✓της αντοχής στο stress
✓της υγείας των φυτών ✓της ποιότητας σπόρου
✓της αξιοπιστίας και της σταθερότητας των υψηλών του αποδόσεων.

FAO 660

Το υβρίδιο με τις πολύ υψηλές αποδόσεις και την πολύ καλή
γονιμοποίηση κάτω και από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
• Ψηλό φυτό (3,5-4,0m), ορθόφυλλο.
• Σπάδικας μακρύς, ομοιόμορφος, 16 σειρών,
κολλημένος στο κεντρικό στέλεχος.
• Καλό stay green.
• Πολύ καλό ριζικό σύστημα.
• Πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασμα.
• Εξαιρετική ανοχή στον άνθρακα, μέτρια στο φουζάριο.

• Φυτό μεσαίου ύψους (2,76m), συμπαγές.
• Σπάδικας 16-18 σειρών (σπανιότερα 20 σειρών), οι κόκκοι στην σειρά = 50 υπό κανονικές λιπάνσεις.
• Ομοιόμορφοι σπάδικες καλυπτόμενοι από τα βράκτια φύλλα, τα οποία ξεραίνονται με την
ωρίμανση έτσι ώστε ο σπάδικας να χάνει κανονικά την υγρασία του, ενώ το υπόλοιπο φυτό
να διατηρεί ένα εντυπωσιακό stay green.
• Τοποθέτηση σπάδικα χαμηλά.
• Φύλλωμα έντονο πράσινο με εξαιρετική τοποθέτηση και ανάλογο μέγεθος μέχρι
Ύψος φυτού:
την κορυφή του φυτού για να βελτιστοποιεί την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας.
276cm
• Φυτό υγιές με καλό ριζικό σύστημα, δεν πλαγιάζει, δυνατό στέλεχος.
• Καλή ανοχή στα φουζάρια σπάδικα και στελέχους, καλή ανοχή στις ελμινθοσποριάσεις.
Τοποθέτηση
• Υβρίδιο εξαιρετικών αποδόσεων που μπορεί να φτάσουν τους 2 τν/στρέμμα
σπάδικα:
με καλές λιπάνσεις και επάρκεια υγρασίας.
105cm
Hμιαρδευόμενα
εδάφη

Eπαρκώς
αρδευόμενα εδάφη

8.200 φυτά/στρ.

8.900 φυτά/στρ.

(με καλή λίπανση)

7.800 φυτά/στρ.

8.200 φυτά/στρ.

(με μέτρια λίπανση)

